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- A Héí’fiS Hapíó tudOsltOIOtOI -

Athén, szeptember 17.
(Athéni sa jtóiroda.) A lapok meg- 

fcató szavakkal ecsetelik a szmirnai 
katasztrófát és vérfürdőt s rámu
tatnak a felelősségre, amely a ha
talmakat azért terheli, mert sem a 
békét nem tudták megvalósítani, 
sem pedig olyan rendszabályokat 
foganatosítani, amelyekkel a jke- 
fesztényeket a kamelisták dühe el
len megvédhették és megmenthették 
yolna.

A sajtó egyértelmüleg hangsú
lyozza, hogy a szmirnai tragédia 
páratlan a történelemben és a bor- 
taímasság méretei tekintetében 
meghaladja mindazt, amit a kró
nika a török vérengzésekről eddig 
föl jegyzett, igy a chioi mészárlást 
1822-ben, az 1895., 1896., 1909. és az 
1915—16. évben örményországban 
elkövetett öldökléseket.

Szmirna metropolitájának, Chry- 
zostomüs érseknek vértanusága te
kintetében nincs többé kétség. Epha- 
Kis érsek, akinek álruhában sike
rült idegen nemzetiségű hajón el
menekülnie, Athénbe érkezett. Az 
érsek megerősítette a metropolita 
meggyilkolásáról szóló hirt, el
mondván, hogy előbb Nüreddin tá
bornok bántalmazta a patriarchát, 
majd kiszolgáltatta a fanatikus mo
hamedán tömegnek, amely

'kitépte a főpap szakidiát és őt, 
valamint kísérőjét iszonyú kín
zások között kivégezte. Ilir sze
rint holttestüket az 1 kitek ech- 

me-téren felnégyelték.
Az örmény érsek meggyilkolásá

tól nincsenek hiteles részletek. Az 
egyik híresztelés szerint a perzsa 
konzul megmentette az érseket. ,

A szánalmas állapotban Athénbe 
érkezett menekültek könnyek között 
mesélik Szmirna városának tragi
kus végét-. A virágzó városból csak 
a török negyed és néhány ház ma
radt meg. A lángtenger közepette 
végbement öldöklés jelenetei leirha- 
tatlanok. A tűz több helyen török 
katonák által dobott gyujtóbombák 
robbanásából keletkezett

A házakban és templomokban 
elrejtőzött asszonyok, gyerme
kek és férfiak, az épületek tüzet 
fogván, kiszaladtak az utcára, 
ahol vagy a mészárló csopor
tokba ütköztek vagy a gépfegy
verek tüzének estek áldozatul.
Szemtanuk beszélik, miként gyil

koltak le a katholikus templomban 
egy 800 keresztényből álló cso
portot, két francia tiszt jelenlété
ben. Néha a vérengző bandák abba
hagyták véres munkájukat, de csak 
azért hogy felszedjék az áldozataik 
által nekik odadobott pénzt cs 
értéktárgyakat, ,Utána azonban is- 
Sét folytatták a szörnyű mészár

at Sok (uszonyt és leányt a sze

Saiirnffiüii

rencsétlenek férjei és testvérei ölték 
meg, hogy ne kelljen tulélniök m'ri- 
gyalázásukat. Számos európai is 
áldozatul esett a kegyetlenkedések
nek. Azok, akik elérték a tenger
partot, a tengerbe vetették magu
kat, hogy valamelyik hajó elérésé
vel menekülhessenek, de ezek a ten
gerben lelték halálukat. A mene
külők lebeszélése szerint

a francia és olasz hadihajók 
megtagadták a menedéket ke

resők felvételét,
ha nem tudtak nemzetiségükről iga
zolványt fölmutatni. Az angol hadi
hajók elsősorban az angol nemzeti- 
ségüeket vették fel. Valamennyi 
menekülő elérzékenyülten hangoz
tatja, hogy az amerikai jármüvek 
készéggel felvették és minden se
gítségben részesítették a szerencsét
len sorsra jutott kisázsiai kereszté
nyeket. Az amerikai segítő bizott
ság még automobilokat is küldött, 
hogy a menekülőket mielőbb a ha
jókra szállíthassa, s ezért a mene
külők a legnagyobb hálával beszél
nek Amerika nagylelkű segítségé
ről. A japán hajók is felvették a 
menedéket keresőket.

Lehetetlen az áldozatok számát 
pontosan megjelöiui, annyi azonban 
bizonyos, mM: meghaladja a 
100.000-et. Kiemelendő, hogy még 
hivatalos török közegek, sőt a 
szmirnai antant-megbízottak török 
cselédsége is aktív résztvett a mé
szárlásokban. (MTI.)

London, szeptember 15.
(Reuter.) A Daily Mail szmirnai 

jelentése szerint a városban ismét 
nagy tiiz ütött ki. Minthogy külön
böző emberek azt állították, hogy 
látták, amint a törökök az uj tüzet 
petróleummal öntözték, a francia 
tengernagy alapos vizsgálatot ren
delt el, amely azonban ennek az 
állításnak semmiféle bizonyítékát 
sem szolgáltatta. (MTI.)

London, szeptember 16.
(Havas.) Lapjclentésck szerint a török 

csapatok elfogták az utolsó görög had
sereget, mely még Kisázsiában volt. E 
sereg Petriades tábornak parancsnoksága 
alatt állott, és kétezer főre rúgott. (MTI.)

London, szeptember 16.
(Reuter.) A lapok athéni jelentésű sze

rint a kemallsták visszavetették a szö
vetségesek ama különítményeit, amelyek 
vissza akartak térni Szmirnába. Görög
ország a népszövetségnél tiltakozott a ke- 
malisták mészárlásai ellen.

London, szeptember 16.
(Reuter.) Az angol kormány felhívta a 

dominiónokat, hogy a közös érdekok 
védelmére kontingenseket küldjenek Ke
letre. Uj-Zéland ehhez már hozzájárult. 
A kormánynak az a szándéka, hogy a 
szövetségesek konstantinápolyi főpa
rancsnokának rendelkezésére álló csapa
tokat azonnal jelentékenyen megerősíti.

Az angol Földközi-tengeri flotta paran
csot kapott, hogy minden eszközzel 
szálljon szembe a törököknek a semleges 
zónában végrehajtandó bárminő hadmű
veletével. (MTI.)

London, szeptember 17.
(Reuter.) Shortt belügyi államtitkár 

Newcastleben tartott beszédében kijelen
tette, hogy Anglia, Franciaország és 
Olaszország elhatározták a Dardanellák

Vasárnap reggel pattant ki egy 
ismert fővárosi ba’ikcég százmilliós 
fizetésképtelensége, amely a tőzsdei 
körökben a szenzáció erelyével ha
tott. Pálffy Sándor, az Üllöi-ut 5. 
szám alatt levő bankcég főnöke 
százmilliónál több passzívával fize
tésképtelenséget jelentett és közben 
nyomtalanul eltűnt Budapestről.

Pálffy Sándor banküzlete szoros 
kapcsolatban volt a Piarista-utca 
6. szám alatt lévő Gazdasági Hitel
bankkal, amelyet érzékenyen súj
tott a Pálffy-cég váratlan bu
kása. Pálffy a legutóbbi nagy hausse 
alatt állandóan kontreminben ját
szott és amikor a korna a 17?^ pont 
alá esett, az ügyeit rendeznie kel
lett. Pálffy nak azonban megfelelő 
tőke nem állt a rendelkezésére és 
ezért a nála letétbe helyezett ide
gen értékpapírokkal fedezte magát.

A bankcég felei közben sürgették 
az elszámolásokat, Pálffy azonban e 
kötelezettségeit nem tudta teljesíte
ni. A kis hitelezők az állandó hite
getések miatt gyanút fogtak és föl
jelentéssel fenyegetőztek. Pénteken 
a hitelezők és Pálffy között meg
beszélések folytak az -ügyek rende
zése érdekében.

Pálffy a feleknek kijelentette, 
hogy fizetési kötelezettségének 
nem tud eleget tenni és hogy 
passzívái tudomása szerint túl
haladják a százmillió koronát. 
Ezért nem marad más egyéb 
hátra, minthogy önként jelentke

zik a rendőrségen,
A hitelezők nagyrésze nem helye

selte Pálffy elhatározását és azt az 
álláspontot fejtetlek ki, hogy a 
dolgot nem kell elhamarkodni, hát
ha még lehet segíteni rajta. Külö
nösen az ellen tiltakoztak, hogy 
Pálffy a rendőrségen jelentkezzék, 
mert akkor a kisebb károsultak tö
meges följelentéseket adnak be el

Pálffy Sándor bankár 
százmilliós passzívával külföldre szökött 

Öngyilkossággal fenyegatodxötl! — A rendőrség 
Ráttfy ellen köröző Eaweiat adóit ki — UJatob 20 
följelentés — Bankok és kisemberek veszteség®!

- A Hétfői Napló tudósítójától. -

és a Boszporusz szabadságának megvédé
sét. Bizonyos, hogy angol csapatokat kell 
küldoni Keletre, de bármennyi csapatra 
volna is szükség abból a óéiból, hogy 
Musztafa Kemal pasának Európába jö
vetelét megakadályozzák, azok a hely
színén lesznek. Ha Anglia vereségei 
szenved, ez volna a legrosszabb dolog, 
ami keleti uralmát érhetné. Angliának 
meg kell akadályoznia, hogy tekintélye 
Indiában és Egyiptomban kárt szenved
jen. (MTI.)

London, szeptember 18-
A Reuter-ügynökség közlése szerint az 

angol kormány a tengerszorosok tény
leges és állandó szabóságát életbevágó 
szükségnek tekinti. Megfelelő erőnek 
készenlétben kell állania, hogy a ten
gerszorosnak szabadságát a törökök tá
madása ellen megvédje. Az angol kor
mány a semleges zóna aktív védelmé
ben való aktív részvétel céljából Romá
niához, Jugoszláviához és Görögország
hoz is fordult. (MTI.)

lene, abban a hiszemben, hogy csak 
igy menthetik meg a követeléseiket 
Ez a körülmény pedig végképpen 
megakadályozná az anyagi ügyek 
sima rendezését.

A pénteki értekezleten tehát ab
ban állapodtak meg, hogy meg
próbálják a helyzet szanálását és 
elsősorban a türelmetlen kishitele
zőket fogják kielégíteni. A tárgya
lások ebben az irányban folytatód
tak tovább cs a hitelezők a Gazda
sági Hitelbankban gyűltek össze 
megbeszélésekre szombaton délután, 
amikor a Giró képviseletében Fleis- 
sig Sándor és Pálffy legnagyobb 
hitelezője, Mednyánszky Henrik 
bankigazgató képvis’eletében dr. 
Körmendy Lajos jelent meg, aki 

ügyfele részéről tizenötmilliót aján
lott fel a követelések rendezésére, 
ha ehhez az összes hitelezők hozzá
járulnak. Fleissig ezt az ajánlatot 
elfogadhatónak jelentette ki, végül 
négytagú bizottságot delegáltak a 
további teendők sürgős elvégzése 
céljából.

Ezalatt a főkapitányságra több föl
jelentés érkezett Pálffy ellen és pedig

Födi Mihály tizenöt, Bauer nevű 
károsult három és dr. Baroti 
szintén több millió korona elsik- 
kasztása miatt tette meg a fel

jelentést.
Dr. Kiss István rendőrtanácsos az 
ügyben való nyomozással dr. Kö
rös Arthur rendőrtanácsost bízta 
meg, aki detektiveket küldött ki 
Pálffynak az Üllői-nt 5. szára alatt 
levő lakására. A detektiveknek 
Pálffy hozzátartozói azt mondották, 
hogy szombaton reggel eltávozott 
a lakásáról és azóta nem adott élet
jelt magáról. Minthogy,előző este 
családjától érzékeny búcsút vett, 
valószínűnek tartják, hogy elkesere
désében Öngyilkosságot követett el,

A rendőrség emberei azonban



hétfői Budapest, 1022. szeptember 18.

tel nemben vasárnap délelőtt meg
állapítottak, hogy

Pálffy szombaton délelőtt autón 
Ausztriába szökött és hogy na
gyobb összegű pénzt vitt ma- 

*:• gával.
A rendőrség mindezek megállapí

tása után bűnügyi zárlatot rendéit 
el a megszökött bankár vagyonára. 
Tegnap készítették el a pontos sze- 
mélyleirását és aijnak alapján kő- 
fcdrő levelet adtak ki ellene.

A rendőrség Pálffy. lakásán meg
találta és őrizetbe vette Pálffynák 
ag Agrárbank egyik saéfjbhez szol
gáló kulcsát A saef Pálffy feljégy- 
zései szerint állítólag tízmillió ér- 
ítéket tartalmaz.

Amint hite kelt, Pálffy Sándor 
bűnös manipulációjának, a károsul
tak valósággal megrohanták a rend
iséget

Eddig húsz följelentés érkezett 
be ellene sikkasztás és csalás 

címén
és a -károsultak vesztesége túlha
ladja a százmillió koronát Sókan 
négyszázmillióról,is beszélnek, amíg 
azonban a nyomozás nincsen le
folytatva, a pontos végösszeget nem 
lehet megállapítani.

Pálffy i$en sok kisembert rántott 
•magával. és nagyobb bankcégeket 
is érzékeny veszteséggel sújtott 
Legjobban sújtotta a Gazdasági Hi
telbankot ahol most állapítják meg 
U Pálffy-tranzakciók által <• szenve
dett kár; nagyságát.

A kár teljes nagyságát tulajdon
képpen szeptember hó 20-án, a tőzs
de fizetési napján lehet majd csak 
megállapítani.

Pájffynak, aki állandóan baissre 
játszott és vételi megbízások esetén 
is eladott, száznál több hitelezője 
van*  akik között '

a királyi: család tagjai is sze
repelnek.

Lömbard-kölcsönöket * * is szívesen
folyósított áz' értékpapírok ötóen- 
százaléka erejéig, mert igy könnye'ii 
papírokhoz jutott; /anjyi^ekk^l ' foly-. 
tón fedezhétté*-'^ra^i ldifiá?kMí^lf41tfáir 
nyaií. •' • < ’* •/

Mtért drága a cluf?
A börk&Hell1 tagjai óriási bőr
készleteket saálHtanák kUlfoflcirG 
Cipész Iparosok a kartell allén
•— A Hétfői? Napló tudósítójától — 

A Magyár Országos .Lábbeli Ké
szítő Iparosok Országos Szövetsége 
Vasárnap tártotta ez évi közgyűlé
sét Mayer János elnöklete alatt. Az 
évi jelentések és zárszámadások I
szokásos elintézése után Addm 
György titkár a bőrkartel . indoko
latlan drágításával és a készbőrök 

való szállítása ellen szó
lalt fel. Ismertette, hogy a magyar
országi cipcsziparosság már a múlt 
esztendőben állást foglalt a bőr
kartel ellen cs annak megrendsza- 
bályozása ellen mozgalmat indított, 
írásbeli kérvényekkel fordultak a 
miniszterekhez, amelyekben kifej
tették, hogy a bőrkartel tagjai a 
tilalom ellenére hallatlanul nagy 
nyersbőrkészleteket liferálnak kül
földre s ott jó valutáért eladják. 
Ugyanígy áll , a helyzet a kész
bőrökkel is. A bőrkartell e machiná
ciója eredményezte azt, hogy a 
bőn ára, a. lábbeliek ára hallatlanul
magasra szökött tél. Az egyes mi
niszterekhez intézett, kérvények ta
valy óta még mindig elintézetlenül 
maradták.

A közgyűlés egyhangúlag elhatá
rozta, hogy most már nyomatéko
sabban fogják kérvényezni a bőr
kartel megrendszabályozását, amely 
azt is jelenti, hogy a cipőáruk ára
egyszeriben jelentékenyen olcsóbb 
lesz.

Esténként fél 8 órakor 
csütörtök és szombat dél
után 4 órakor Illenek 
kapitány 1. 6 oroszlán,

Két tűz kűzé a kopmán^
Orientálódás jobbpa vagy balra 
JT. Betűien-ftormányIBvüje — X volt 
munkapártiak a demokrácia ellen

— A Hétfői Napló tudósítójától —

A parlament várva-várt szünete 
olyan időbén következik el, amikor 
a körülmények, véletlen közre játszá
sa a parlamenti szünet mellé nem 
hoz egíjsiérsmin'd politikai szü
netet is. Az utolsó idők forron
gó pár tyi kzónyai végre-valahára 
talap meghozzák majd a politikai 
káoszból váló kimenekülést, a poli
tikai láthatár megtisztulását. Két
ségtelen ugyanis az, hogy gróf 
Bethlen. István meghatározott cél
lal indult meg abban az irányban, 
hogy a kurzus lefaragásával meg
teremti a politikái konszolidációt. 
Ebben az irányban tagadhatatlanul 
tett is már néhány lépést, dfe a 
végső célhoz még távol van.

A*  helyzet ezúttal magától alakul 
és gróf Bethlen Istváp valószínű
leg most anélkül jut előre, hogy a 
szükséges lépéseket megtenné; sőt, 
a vele szembenálló oldalon arra szá
mítanak, hogy lényegesen messzebb 
fog eljutni, mint ahogy azt célul 
tűzte ki.magának. Az események 
és idők sodró ereje hozza meg azt 
a szituációt is, hogy

gróf Bethlen István kormánya 
rövidesen két tűz közé kerül, 

mert amíg hamarosan arra lehet 
számítani, hogy az egyik oldalon 
minden eddiginél hatalmasabb mó
dón alakul ki a demokratikus és li
berális pártok együttműködése, 
ugyanakkor ma már, egészén biz
tosra • veszik annak az ellenzéki 
pártnak a kialakulását, amelynek 
színét Wolff Károly, Friédrich Ist
ván és Gömbös Gyula adják meg. 
Ott, ahol objéktiven ítélik meg a 
helyzetet, számolnak azzal, hogy a 
Béthle n Juaraná ny» 7 degels.ősorban
a miniszterelnök, aki. kitűnő takti- 
^kusnak^-bizonyüIL kék-tűz-.közé- ke~ 
ril fvé' isr m'eg^tüd rilta'ni a helyén.

Mindamellett sokkal természete
sebbnek tartják azt, hogy

a kormány a szélső jobboldal 
leválása után balfelé fog orien

tálódni,
amire annál nagyobb szüksége lesz, 
mert ha Wolffék a kormánypártiság 
és Friédrichék Andrássy fékező ha
tása alól felszabadulnak, egyáltalá
ban nem a józan mérséklet és nem a 
szelíd konzervativizmus megnyilat
kozásait várják tőlük, hanem, ennek

Színházi séta
As, elmúlt héten mindössze egy 

premiére volt Budapesten:.A púpos 
Boldizsár a Magyar Színházban. 
Ismeretes, hogy a darab szerzője 
Timár I.. Mihály hatvan esztendős 
és foglalkozásra nézve litográfus. 
A darab fogadtatásáról már bősé
gesen beszámoltak a lapok kritikü- 
sai, mi pótlólag még a szerző sze
mélyes sikereiről adunk hírt. Az 
első sikerrel egyik nagy napilap 
fiatal kiritkusa szolgált. A főpróba 
után odalépett, a 60 éves, ősz szer
zőhöz. s a vállára tette a kezét:

— Gratulálok. -- mondta — önre 
még nagyon szép jövő vár.

A másik siker már a premiére 
estéjén történt. Egy ismert fővárosi 
gyáros elragadtatással rohant fel 
a színház társalgójába, bemutatko
zott r, szerzőnek:

—- X. Y. vagyok. Gratulálok!
És gyára részére egy méter 50 

cnt. magas és 80 cm. széles színes 
plakátot rendelt a Mesternél száz 
példányba ti.

Ilyen csokrot valóban még nem 
sok szerző kapott.

Stínházi körökben most egyébként 
kezesebbet beszélnek a bemutatók

éppen az ellenkezőjét. Azzal az 
agitációval szemben, amelyet ők 
ki fognak fejteni és azzal az eshe
tőséggel szemben, hogy újból fakto
rokat fognák csinálni egyes, a kö
zelmúltban nem éppen szimpatiku
sán szerepelt alakijaikból, -- mind
ezekkel szemben nem lehetetlen, 
hogy a kormány a baloldalon keres 
szövetségeseket, vagy ha egyelőre 
nem is teszi ezt, de mindenesetre a 
baloldallal szemben konciliáns ma
gatartást fog mutatni.

Amikor az események a baloldal 
felé tolják a kormányt, egészen ter
mészetes jelenség az, hogy ezt a 
baloldalt bizonyos körök minden 
erővel kompromittálni kívánják. 
Eddig Rassay Károlyival szemben 
mindig azt hangoztatták ezek a tá
madások, hogy az októbristákkal 
árul egy gyékényen. Maga gróf 
Bethlen István pedig egyik beszédé
ben, elismerve Rassay nagy kvalitá
sait. csaknem egyenesen felszólí
totta őt az októbristákkal való sza
kításra, mert ezt látta a . miniszter
elnök olyan pontnak, ami áthidalha
tatlan űrt von közöttük. Rassay 
tökéletes bizonyságot tett arról, 
hogy ő reális politikát kíván foly
tatni. Tanúságot tett erről azzal, 
hogy tényleg megvált az októbris
táktól. A munkapárti politika .itt 
szimatol most veszedelmet. Attól 
félnek, hogy Bethlen megegyezik a 
baloldallal és akkor az ő befolyá
suk meggyengül és a kormány po
litikájában az ő színtelen és szuny- 
nyadozó liberalizmusukat a tisztult 
demokrácia fogja felváltani. Ez az 
oka annak, hogy éppen

munkapárti oldaltfn*  tették
fel a Szende Pál vacsorájáról 

szóló mesét,
hogy ezáltal a baloldalt kompromit
tálják és lehetetlenné tegyék a mi
niszterelnöknek balfelé való orien
tálódását.

Ezek azok az események, amelyek 
a közel jövőben várhatók, vagy 
amelyeknek kialakulása meg fogja 
adni a jövendő politikájának irá
nyát. Ez a hét döntő jelentőségű an
nál is inkább, mert az Országos 
Polgári Párt és a bololdali blokk 
kialakulásában is elhatározó jelen
tőségű mozdulatokat várnak. 

róV Hir szerint egyszerre két pesti 
színház élére kerülne uj vezető. 
Vajda László, a Magyar Színház 
nemrég távozott igazgatója már a 
Saoha-filmvállalat kényelmes bécsi 
igazgatósági szobájában ül. de a 
Magyar Színháznak még nincs uj 
direktora. Beszélnek dr. Salgó Eirnö 
igazgatóságáról, aki nyilván meg
felelő ember volna a megfelelő he
lyen. Uj igazgatót kap állítólag a 
Belvárosi Színház is. Dr, Bárdos 
Artúrnak differenciái támadtak az 
Unióval és rövidesen —- igy hírlik 
— megválik a Belvárosi Színháztól. 
Ki lesz az utódja, még nem tudni. 
Lakatos László, a kitűnő újságíró 
és neves színpadi szerző az első je
lölt'. De Lakatos aligha vállalja a 
megtisztelő állás. Szó esett arról 
is. hogy Ernőd Tamás szintén meg
válik az Andrásy-uti színház veze
tésétől. Ez a hir azonban teljesen 
alaptalannak bizonyult.

•
Uj színház alakulásáról is sut

tognak. Még csak a kulisszák mö
gött rebesgetik, hogy dr. Bárdos 
állítólag már tárgyal is a Kamara
mozgó tulajdonosaival. Ez a verzió 
azonbau ép úgy megerősítésre szo
rul még, mint az a másik, mely 
Művész-színpad cimen tervez uj 
színházat a pesti álmodozónak. El

lenben egész biztos, hogy Nagy 
Endre és ifj. Feszi József mán 
októberben megnyitják a körúti 
fürdő helyén épülő uj kabaréjukat 
A terveket a napokban mutatta be 
az épitéfiz, aki legközelebb már meg. 
indítja az építkezést.

A RenaisBance-szinház építkezé
se szintén a befejezéshez közeledik 
és most már bizonyos, hogy körül
belül két hét múlva a Nagymező
utcai színház is megkezdi előadá
sait. Az él&ő előadásra a Mandarin 
repv.izété már javában folynak a 
próbák C sort-os Gyula vezetése 
alatt, aki természetesen a reprizre 
is vállalta, a régi, híres szerepét 
Kiilön érdekessége lesz ennek a fel
újításnak, hogy Nang Ping szerepé
ben egy uj színésznő lép a közön
ség elé: Horváth Éva. A fiatal szí
nésznőről nagyszerű hírek szállin
góznak a Renaissance berkeiből.

La Pás.

• A Cserebere harmadik hete, A Víg
színházban e héten is minden este a 
színház szenzációs . sikerét, a .Csereberét. 
játsszák. As előadás pontosan fél nyolc
kor kezdődik, szombaton azonban éjjeli 
előadásul 10 Jú órai kezdettel adják a 
Csére&créf. Esti előadásul szombaton 
hét órakor 0 ZíéA*.  frakk korül sünre. — 
Vasárnap délután a Mérföldköveket ad
ják.

• A Városi Színház a Hamburgi 
menyasszony népszóra operettet szerdá
ra ég szombatra tűzte ki. Hétfőn: Bo
hémélet, csütörtökön Hoffmann meséi 
megy Aquila Adler Adelinával, aki 
erre az évadra is hű maradt forró sike
reinek színteréhez. Pénteken Hegyek al
ján, vasárnap délután a Denevér, vasár
nap este a Zsidónő folytatja sorozatát, a 
régi kitűnő szereplőkkel. Következő hét
főn Aquila Adler Adelinávsl és D*  Árta
nál, aki Rrognibán legutóbb nagy sikert 
aratott, Faust van műsoron.

• Uránia — Belzebub kincse Páratlan 
szépségével nagy sikert aratott az Urá
nia uj filmje, melynek érdekes története 
és gazdag látványossága messze kima
gaslik a szokott kének fölött. A Vezúv 
és Pontyéi már önmagában . is nagy 
vonzerő nékünk, akik a világ klasszikus 
pontjára ina el nem juthatunk. A filpiot 
nagy’ sik.e-réro.válp tekintettel az Uránia 
naponként négy előadásban mutatja be 
ér. pedig 5, %7, fél 9 és 10.10 órakor.

• A Kamarában a szezon legjobb ame
rikai filmje, az Ur és szolga, Barró 
Egyenlőség című színmüve után, vala
mint ’ a Megváltó szerelem, elsőrangú 
drámai attrakció, ma fél 6, fél 8 és fél 
10 órakor.

• A Mozgókép-Otthon nagystílű ég 
gazdag műsora: ..Vakondszövotség” ame
rikai regény 7 felvinásban. „Skanda
lum* 4 amerikai vígjáték 5 felvonásban. 
. Múlt és jövő4* 2 felvonás. Angol Híradó 
Állandóan telt házak! Jegyelővétel aján
latos. (5, 7, 9.)

Efitv0s-H6]|ás párral
Máromsioros összecsapás után 
Eötvös sebasülfjsé’tfoí érS véget
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Sok akadály leküzdése után va
sárnap végre megtörtént a párbaj 
Eötvös Bálint dr. és Héjjas Iván 
közt. A párbajra közvetlen okot 
Héjjas Iván lakásügyéből kifolyó
lag az a gúnyolódó hírlapi nyilat
kozat adott okot, amelyet Eötvös 
tett közé bérlőjével szemben- A pár
baj feltételei voltak: kardokkal, szú
rás kizárásával, félbandázs, a harc
képtelenségig. Héjjas segédei^ vol
tak: dr. Rácz Vilmos és báró Fóliás 
Jván; Eötvös segédei: dr. Stroósz 
István és Faith Alfréd, akik orvosi 
funkcióra dr. Szilárd Bertalant kér
ték efl. A párbaj vasárnap délelőtt 
folyt le a Santelli-féle vívóterem
ben. A felek háromszor csaptak 
össze. Első Ízben Eötvös kis vágást 
kapott a karján, a második össze
csapásnál Héjjast érte egy lapos 
vágás és a harmadik vezényszóra 
Héjjas erős rohammal nekiment 
Eötvösnek, akit ekkor 5 cm. hosszú 
vágás ért a felső balkarján és 1 és 
fél cm- hosszú vágás a homlokán. 
A segédek erre beszüntették a pár
bajt és az orvos bekötözte, Eöt
vös sebeit
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PESTI SÉTÁK

Pocso/ya
sajnos, hidegen 

hagyta a háború és a háború után 
következő nyomorúságok légiója, a 
maga isteni egyhangúságában vál
togatja az évszakokat, tavaszt a 
nyárral és nyarat az ősszel és igy 
hiába is zúgolódnánk ellene: ősz 
van, visszavonhatatlanul és változ- 
tathatatlanul ősz, a maga mélám 
kólikus fázósságával, szomorú bo
rújával és trópusi telekre emlékez
tető esőjével.

Esik, sokat és sűrűn és ez idelent, 
Budapest utcáin igen kellemetlen.

Mert azelőtt, gondtalan békeidő
ben is esett. De ez csak annyit je
lentett, hogy az aszfalt ragyogó 
fekete tükörré változott, a poros 
gránitkockák pedig megszabadultak 
szennyüktől és a maguk eredeti, 
vidáman szürke színükben csillog
tak, a hölgyek — amint azt paj
kos irók nem mulasztották el meg
említeni — magasra emelték a 
szoknyájukat, élvezetes látványo
kat nyújtva mohó férfiszemeknek. 
Egyébiránt az eső rideg materiális 
része: a víz lecsüngött a kanálisba, 
a háztetőn csatornák fogták fel és 
vezették el diszkréten, odakint, fa
lun megitatta a szikkadt talajt, 
vagy belecsurogva a Dunába: meg
emelte a nagy folyó testét néhány 
hüvelykkel.

Most azonban a víz kellemetlen
kedik. A sima aszfalton pocsolyák
ká gyűlik össze, alattomos, rossz
indulatú kis tavacskákká, amelyek 
ravaszul megfogják a mit sem sejtő 
lábat, mint erdők mélyén elhelye
zett kelepcék a. gyanútlan állatot, 
hlegfogják a lábát és bár el is eresz
tik azon nyomban, de hirtelen al
jassággal beloccsantják hűvös, lécü
két a cipő résein, lyukain, be a ha
risnyához és a mezítelen lábhoz és 
'onnan1 fel az orrhoz: ahol azután 
nátha alakjában jut újra felszínre.

A háztetők esőcsatornái is segí
tenek most ebben, az ellenünk irá
nyuló harcban. Mig azelőtt a fal 
mellett esőben is biztonságos volt a 
járás azok számára, akik kalapju
kat féltették, ma a csatorna odafönt 
lyukas és hatványozott tempóban 
euhog le lyukain az áradat, élénk 
mar sót verve az alatta elhaladók 
fején, hátán, vagy áldozat hiányá
ban szintén pocsolyává gyűlve össze 
a falak tövén.

Pocsolya pocsolya mellett a pesti 
aszfalton. A gyalogjárón kis me
dencék, az Andrássy-ut faburkolat
ján kis medencék, a gránitkockák 
között kis medencék, telve friss, 
piszkos, hideg vízzel; a. medencék 
között hol van összeköttetés kis, 
csergedezö patakok formájában, 
hol nincs, de végeredményében 
egész Budapest egy nagy tó-rend- 
szer, mint a Száz Tó vidéke.

Igaz, — mondják, — de hiszen 
falun is esik az eső, falun is van 
pocsolya, még nagyobb, mint a vá
rosban és falu sokkal több van, 
mint város. Miért ne kelljen Buda
pest lakosságának elszenvednie 
ugyanazt a kényelmetlenséget, amit 
elszenved az ország többi polgára?

De éppen itt van az igazságtalan
ság, itt van a háború alattomos
sága.

Mert a falu az falú, ezt tudom, a 
falunak elmaradhatatlan kelléke 
esőben a pocsolya. Falun, ha esik, 
csizmát húznak, a pásztor, magára 
veszi kifordított subáját, a dohányt 
kostökbe tömöm, hogy meg ne ned- 
vesedjék, falun tudom, minek indu
lok neki, aszerint fegyverkezem. 
Esőnek, pocsolyának. De Pesten az 
eső csak fekete aszfalltükröt és 
megemelintett szoknyát jelentett, 
Pesten városi cipőben lehetett ki
menni, Pesten ereszben lehetett 
bimi, Pesten, ha minden lépésnél

Kedden dönt a népszövetség 
a magyar határkérdésben

Genf, szeptember 16.
(A MTI. tudósítójának jelentése) 

A népszövetség a magyar határkér
désben kedden vagy szerdán hozza 
meg a döntést.

Genf, szeptember 16.
(A MTI. tudósítójának jelentése.) 

Haccius Rudolf, a svájci vöröske*

pocsolyába merül a bokám: el va- i 
gyök árulva, kelepcébe vagyok csal
va, le vagyok győzve.

Pest ma azt csinálja, amit a né- ' 
met büntetőtörvény könyv úgy ne-' 
vez, hogy: „Vórspiegelung falscher | 
Tatsachen", Pest nagyvárosnak ad- I 
ja ki magát és falusi pocsolyákkal 
szolgál, blattomban, orvul, gazul.

Azért vigyázzunk, rá ne szedes
sük magúikat a civilizált külsősé
gektől, ha Pest, ha nem Pest: po- 
csólyás útra, csizmát huzzunk.

És ha az antant azt mondja: ő a 
civilizáció és kultúra érdeliében fo- | 
gott fegyvert és egyéb célja sem j 
volt, mint emberi értékeket mente
ni, s a világvárosnak egy kis háborús 
eső után csak annál jobban ragyog 
tiszta fekete aszfaltja: odalent po
csolya pocsolyát ér, amely alatto-\ 
mosan fogja, meg a lábat. A kultu-1 
rós külső még rosszabb, ha pocsolya 
van az alján, mint az Őszinte, be-| 
csületes, térdig sárban cuppanó 
diilőut, mert az legalább nem csap- | 
ja be az embert. Annak senki sem 
vág neki lakktopánban.

Azért vigyázzunk, ha városi eső
ben kimerészkedünk: lent is város-e 
az antant és vájjon lent, ahová nem 
is gondol az ember, nem lapülnak-e 
csúnya pocsolyák.

HÍREK
— Az Állatorvosi Főiskola ünepé- 

lyes megnyitása. A Magyar Királyi 
Állatorvosi Főiskola vasárnap dél
előtt 11 órakor tartotta dísztermé
ben tanév megnyitó ünnepélyét. 
Dr. Hutyra Ferenc rektor mondta 
a megnyitó beszédet, amelynek so
rán beszámólt az előző tanév ese
ményeiről is. Utána dr. Harek Jó
zsef pitórektor tartott előadást.

— ötvenéves tűzöl tő testület. Nagyka
nizsáról jelentik: A nagykanizsai ön
kéntes tiizoltótestület vasárnap ünnepel
te fennállásának ötvenéves jubileumát. 
Az ünnepségen megjelent Kállay Tibor 
pénzügyminiszter. Nagykanizsa nemzet
gyűlési képviselője, dr. Illosvay Bálint 
belügyi államtitkár, a belügyminiszter 
megbízottja, dr. Marinovich Imre az 
Országos Tűzoltó Szövetség alelnöke és 
dr. Kolbonschlag Béla, Zala vármegye 
főispánja, valamint számos tüzöltókül- 
döttség. Az ünnepség díszközgyűlés' kö
retében folyt le, amelyen Illosvay Bá
lint államtitkár kiosztotta az Országos 
Tuzóltóssö-Votség szolgálati érmeit a ki
tüntetett tűzoltóknak. Délután 2 órakor 
bankett volt, majd sikerült tüzoltógya- 
korlatot rendeztek, amelyet a negyven
nyolc év óta működő Knorczer György 
főparancsnok vezetett. Kállay Tibor 
nénztigyminitzter este visszautazott a 
fővárosba.

— Iváhfy Jenő nagybeteg. Nem- 
zteti színházunk kiváló művésze, 
Ivánfy Jénő hosszabb idő óta bete
gen fekszik József-u. 16. sz. alatt lé
vő lakásán. Tegnap súlyosra for
dult állapota, vasárnap azonban 
már jobban lett a művész és or

vosai remlélik, hogy rövidesen fel
gyógyul.

— Orvoskongresszus. A Magyar Orvos
szövetség vasárnap délelőtt 10 órakor 
tartotta 24-ik kongresszusát a margit
szigeti felső vendéglő termében báró 
Kéthly Ééroly elnöklete alatt. Dr. Élesen 
Nándor főtitkár után dr. Scholz Kornél 
állnmtitkár, majd dr. Klakner Károly 
nyíregyházai, dr. Bánóczi győri orvos én 
mások szólaltak fel és főképpen a béteg- 
segélyző pénztári orvos-kérdéssel foglal
koztak. A kongresszus elhatározta, hogy 
a jövő évben Debrecenben- fog ülésezni.

re§zt volt budapesti . megbízottja 
szombaton Genf melletti kastélyá
ban ebédet adott Bánffy Miklós 
gróf külügyminiszter és munkatár
sainak tiszteletére.

Vasárnap Bánffy gróf és a ma
gyar kiküldöttek vendégei lesznek 
Róbert de Traz-nak, a latin Svájc 
ezidőszerint legkiválóbb írójának.

— Elfogtak egy milliós sikkaszíót 
Becsben. Mintegy három héttel ez
előtt Szabó Endre kuszánkét éves 
tisztviselő ellen sikkasztás és 
csalás büntette címén feljelen
tést tettek. Szabó megismerke
dett. Berger ' Aranka 26 éves sze
gedi lakossal, aki Amerikába akart 
kivándorolni. Szabó Endre vállalko
zott arra, hogy Berger Aranka, ré
szére a kivándorláshoz szükséges 
iratokat és a hajójegyet megszerzi. 
Erre a célra 1 millió magyar ko
rona értékű dollárt vett át a leány
tól, de sem a hajójegyet, sem pedig 
a. kivándorlási engedélyt nem sze
rezte meg, hanem a pénzzel meg
szökött Bécsbé. Feljelentés foly
tán a budapesti államrendőrség is 
nyomozni kezdett Szabó után. A 
Munkácsi detektivesoport két. tag
jának, Iíalbart Károlynak és Len
kei Mártonnak erélyes nyomozás 
után sikerült a sikkasztó tisztviselő 
tartózkodási helyét megtudni. Meg
állapították, hogy Szabó Endre 
pár nappal ezelőtt Budapesten ke
resztül Becsbe szökött és ott tele
pedett le. Még a vasárnapi nap fo
lyamán . detektívek utána utaztak, 
letartóztatták és a legközelebbi na
pokban visszahozzák Budapestre.

Csütörtökön nyillk meg az őszi Divat- 
kiállítás a Vigadóban.

— Meg kell ölni az elmebetegeket! A 
Berlinben megjelenő Str'afrechíszeitung 
hasábjaih” tanirfmány °4eleut Gsaicg 
Borchardt aláírással, amelyben a cikk- 
író ja^t l ajánl ja,, hpgy <:W
lyos gazdasági helyzetűre való tekintet
tel öljék meg az elmebetegeket. Bor
chardt'szerint'ma Németországban 83400 
elmebeteget kezelnek, ha ezek közül csak 
40.000 gyógyíthatatlant megölnek, az 
ápolási dijakban óriási megtakarítást 
Icehtne elérni, amit hasznosabb célokra 
fordíthatnának és a terv kivitele esetén 
az elmegyógyintézetek és az ápolósze
mélyzet is felszabadulnának.

— Elmosott vasúti töltés. Sárbo- 
gárd és Szilfamajor között a napok 
óta tartó esőzések következtében 
felgyülemlett víztömeg elmosta a 
vasúti töltést, úgy hogy a Buda
pestről'érkező vonat kénytelen volt 
a nyílt pályán megállani. A vonat 
utasait égy Dombóvárról kiküldött 
különvonat szállította tovább Ka
posvárra, ahová az utasok hajnali 
négy óra helyett déli tizenkettőkor 
érkeztek meg.

— A biztosítási tisztviselők országos 
nagygyűlése. A magyar biztosítási tiszt
viselők fizetési ügyeiknek rendezése vé
gett vasárnap délután országos nagy
gyűlést tartottak a régi képviselóház 
üléstermében. Sebestyén Géza elnöki 
megnyitója után Balázs József főtitkár, 
Deutsch Jenő, szakszervezeti tanács ki
küldötte, Fehér József szólaltak fel és a 
gyűlés határozati javaslatot fogadott el, 
mely a létminimum megállapítását és n 

I kezelési és drágasági pótlék címén besze- 
• dett illetményeknek a tisztviselők fizeté- 
' sere leendő fordítását követeli.

Minden délben toiletto bemutatások és 
, zene az őszt Dívatkiállltásen a Vigadó- 
, bán a Baronet divatiparban.
I — Nagyarányú élőállatcsempészet 
Romániába. A hajdú- cs szabolcs- 
megyei elsőfokú állategészségügyi 
hatóságok újabban azt tapasztalták, 
hogy lókupecek feltűnően sok lovat 
vesznek és azokat mind a határra, 
Románia felé irányítják. Miután e 
határszéli helységeknek ilyen nagy
mennyiségű lóra nem lehet szüksé
gük, gyanússá váltak ezek az esé- 
tek és csakhamar bebizonyosodott, 
hogy a lószállitmányokat a kupecek 
átcsempészik a határon és logián

>
területen adják el. Rájöttek arra ia, 
hogy egyéb élőállatban is nagyban 
folyik a csempészés. Mivel ez óriási 
károkat okoz az államnak és az ál« 
latállományt is csökkenti, a föld
művelési miniszter a csempészei 
megakadályozására oly rendeletet 
adott ki, hogy amikor feltűnően, 
sok állatot vásárolnak és .azokat 
határszéli vonalhoz közelfékvő hely
re akarják vinni, minden esetben, 
értesítsék a hatóságok az illető 
helyek elöljáróságát, hogy az a 
szállítmány további sorsát figye
lemmel kisérhesse. A körmendi 
vámőrszakapz két tagja a napok
ban a íjagyköjkedi és szentpéterfar 
határszakaszon nem kevesebb, mint 
tizenhat darab tehenet, kobozott el. 
csempészektől, akiknek azonban sike 
rült a vámőrök elől elmenekülni. A 
tehenek közül még aznap tizenhár
mat jó áron elárvereztek, hármat 
pedig közfogyasztásra vágtak le.

— önakasztás. Schudi Gyula 51 éveg 
magánzónő Klotild-utca 4. szám alatti 
lakásán vasárnap felakasztotta magát A 
kihívott mentők a beállott halált konsta
tálták. Holttestét a törvényszéki orvos
tani” intézetbe vitték.

— Villamosolgázolás. A Szentendrei
utón vasárnap délután a villamos el
ütötte Mester Antal 29 éves vaseszter
gályost. A kerekek a jobb lábát, szétron- 
csolták. A mentők a Rókusba vitték.

— Baleset munkaközben. Debrecen! 
József 24 éves géplakatos munka közben 
a nyugati pályaudvar fütöházánál egy 
mozdony tetejéről leesett. A mentők * 
Rókus-kórnázba szállították.

TÖRVÉNYSZÉK
$ Szélhámos szabómester. Felbort 

János szabómester múlt év elején 
több lapban apróhirdetést tétetett 
közzé, amelyben azt hirdette, hogy 
jól . jövedelmező, üzletéhez kisebb 
lők’ebetekíetessm társakat keres. AT 
hirdetésre tömegesen jelentkeztek 

•-•vállalkozók, < .akikfdL ’ JTelbert 20— 
30.000 koronát szedett el s biztosi*  
tékul lekötöttte bútorait és üzleti 
berendezéseit is. összeszedett igy 
mintegy 30 egyéntől többszázezer 
koronát és csak később derült ki, 
hogy a kis szabóüzlethéz húszán is 
vannak társak. Kezdték visszaköve
telni pénzüket, de a szabó senkinek 
sem tudott fizetni. Feljelentést tet
tek ellene és a rendőrség Felbertet 
letartóztatta. Amikor fogságba ke- 
rült, még igen sok károsult jelente 
kezett, akik sikkasztásért jelentették 
fel a szabót, mert a feldolgozásra 
nefci átadott szöveteket eladta. A 
budapesti büntetőtörvényszéken dr. 
Back Tivadar, tanácselnök a mai 
napra tűzte ki Felbert ügyének fő-, 
tárgyalását.

§• Nővére védelmében megölte az arját< 
Idősz .Veiczer József zseliczkislaki kis
gazda két évvel ezelőtt özvegységre ju
tott.. A házánál lakott özvegy gyermek- 
teleu leánya és 22 éves nős, családos fia, 
József. Az öreg másodszor is meg akart 
nősülni és ezért felszólította a gyerme
keit, hogy, keressenek. maguknak más 
lakást, mert az uj asszony nem hajlandó 
más két asszonnyal együtt gazdálkodni*  
Erről azonban gyermekei hallani sem 
akartak és azzal próbálták az öreget 
megnyugtatni, hogy kijelentették, misze
rint semmi kifogásuk nincsen az ellen, 
ha ő uj asszonyt hoz a házhoz. Az öreg 
azonban pem tágított és mindjobban kö
vetelte a gyermekei távozását 1921. de
cember 29-én délután hazajött az öreg 
Neiczer és miután még mindig ott ta
lálta özvogy leányát, annyira haragra 
gerjedt, hogy kést ragadott és a leányára 
rontott. Fivéro védelmére kelt és a kan
dallón fekvő fejszével rátámadt és oly 
szerencsétlenül sújtott lo apjára, hogy 
az a helyszínen meghalt A kaposvári 
törvényszék felmenő ágon elkövetett 
gyilkosságért két évi fegyházra ítélte. A 
pécsi tábla nem fogadta el ifjabb Nel- 
czer védekezését, hogy tettét félig-med- 
dig önvédelemben követte el és felemelte 
az ítéletet négy évi fegyházra. A Kúria 
pedig ezen a héten elutasítva a semmi- 
fiégi panaszokat, helybenhagyta a másod- 
ío>u Ítéletet.
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4. Lelőtte a*  ablakon keresztül.
haragosa volt Havrilla János 

©•orda*  Ferencnek és amikor, csak 
IWrét ejthették, megbosszantotta 
ifyik a másikat. A harag igy csak 
Mindjobban kiéleződött közöttük 
Olyannyira, hogy most már egyik 
* másik életére tort. Egyik téli 
Mtén otthonában ült Csordás és 
kedvenc olvasmányát, a Regélő 
Jfaptárt blvasta. Háza előtt ment el 
Havrilla, aki látta, hogy ellenfele 
egyedül van a szobában. A határ
ban volt vadászni. Nem habozott 
•gy pillanatig sem, lekapta válláról 
puskáját és az ablakon keresztül 
pélba vette a mit sem sejtő Csor
dást. Elsütöttte a puskáját és fu
tásnak eredt Vagy harminc szem 
•erét fúródott Csordás fejébe, aki 
nyomban lefordult a székről és né
hány óra múlva meghalt. A gyautj 
természetesen elsősorban Havrillára 
terelődött aki először tagadni pró
bált, de .Utóbb mégis bevallotta, 
hogy ő lőtte le Csordást és azzal 
(védekezett, hogy csak ijesztésül sü
tötte el fegyverét Hatévi fegyházra 
Ítélték el szándékos emberölés miatt. 
A debreceni tábla fölemelte bünte
tését nyolcévi fegyházra és ezt az 
Ítéletet most a Kúria helybenhagyta.

§ Éjaxakal támadás. Barkóczi Ferenc 
íícssegéd ez év juníus havában ogy hű
det korcsmában több társával iddogált. 
Éjszaka két óra tájt a Lukácflfürdő tá
jékán Barkócziék a Giil Baba-utca sar
kán találkoztak Lipták Aurél nyugal
mazott századossal, akinek útját állták, 
igazoltatták és zsebelt Is megmotozták. 
A százados látta, hogy Barkóczi és tár
sat ittas állapotban vannak, a fenyege
tés hatása alatt jobbnak látta tűrni ezt 
a vekszaturót. Amikor az öt támadója 
otthagyta, nyomban észrevette, hogy ki
szedték zsebéből pénztárcáját is, mely
ben közel jOOO korona volt. Utánuk sie
tett s Barkóczi Ferencet utolérte. Fele
lősségre vonta s elvette a zsebéből a 
pénztárcát. Az éjszakai sötétben azon
ban nem a saját pénztárcáját vette ki 
Barkóczi zsebéből, bánom azét. Elment a 
reudörkapitányságrn, feljelentést tett az 
esetről és másnap reggél Barkéczit elő
állították, majd letartóztatták. A buda
pesti bUntetőturvényezékrn dr. Horvát 
Géza egyes bíró tárgyalta ezt az ügyet 
és Barkóczi Ferencet lopás büntette el
mén hat hónapi bürtönro Ítélte.

§ Bérelt helyiség a — lopott holmik
nak. Herciényi László kocsis állandóan 
lopkodta gazdájának áruját. Miután 
nem sikerült neki az árut sobtiben érté
kesíteni, do nem la sietett ezzel, mert volt 
annyi vállalkozási érzéke, hogy az áru 
értéke napról-napra értékesebb lesz, egy 
helyiséget bérelt Ungár Vilmos cipész
mestertől, ahol a lopott árut elraktá
rozta. A tolvaj horogra körűit és a gaz
dája leültette a vádlottnk padjára. De 
odakerült orgazdasággal vádoltan Ungár 
Vilmos is, mert ő bérbe adta helyiségé
nek egy részét egy tolvajnak a lopott 
anyag elraktározására. Védője kimu
tatta, hogy Ungár nem tudhatta az áru 
bűnös származását. A bíróság elfogadta 
» védő érvelését és felmentette l’ngárt. 
Hejcsényit pedig elítélte egy évi bör
tön re.

§ Akinek csak dollárok kellenek. Ko
pás Ferenc mátészalkai keroskedőeogéd, 
aki szabad óráiban apja fuvaros üzleté
ben kocsis, múlt év szeptember 2-án egy 
utazótól, aki kocsin akart Tlszabresre 
menni. 18 dollárt követelt. Koronákban 
nem volt hajlandó semmilyen összeget 
elfogadni. Az utazó árdrágító visszaélés 
miatt feljelentette Kcpest, akit a nyír
egyházi törvényszék őt hónapi fogházra 
ée 2000 korona pénzbírságra ítélt el. A 
débreozenl tábla másodfokban is helyben
hagyta azt az ítéletet éa most a Kúria el
utasította a bejelentett semmiség! pana
szokat.

$ Gyújtogató parasztlogények. Karó
don 1920. szeptember 7-én két présház, 
melyeknek teteje szalmából volt, leégett. 
A gyújtogatással a falu két legényét, 
Ssőke Ferencet és V észter gól Gézát gr »- 
násították. A rendőrségen be is vallották 
hflnüket és azt mondották, hogy csak 
„heccből" gyújtották fel a présháakat, 
mert a közelükben nagy lakodalmat ül
tek és n vendégeket inog akarták ijesz
teni. A bíróság Szőkét két évi fegy
házra óa Vesztei-,/í.i Ital hónapi bör
tönre Ítélte. A l>u<lnrMNrtl tábla elutasí
totta a védő amn kérelmét, hogy Szőke 
elmebeli állapota megvizsgáltassák és 
helybenhagyta az elsőfokú Ítéletet. Vesz- 
targá! ellen mogazfintofték nz eljárást, 
mert Időközben meghalt.

VASÁRNAPI SPORT
Football

VTE-FTC (1:0) 2:1. Uj otthonukhoz 
méltó, lga/.l stádionavató játékot pro
dukált az UTE csapata: telve csupa tűz
zel, ellenállhatatlan lendülettel, ugyany- 
nyira, hogy a forencvárosiak tisztán sze
rencséjüknek köszönhetik a rájuk nézve 
hízelgő gólarányt. Szcbbnél-szebb tá
madások követik egymást, melynek 
eredménye a 17. porcben Szidott által 
lőtt gól. A II. félidőben közönségétől 
tüzelve folytatja UTE szép játékát és 
Schaller góljára az FTC Pataky gól
jával felelt.

Vasasok—Zugló (1:0) 1:0. A Vasasok 
határozottan jobbak voltak és Himmer 
goalja által megszerzik a vezetést is. A 
II. félidő hullámzó játékában a Zugló 
védelem helyenkint tulcrélyesen szőrei! 
le a Vasas csatárok támadásait Egy 
Zugló támadást Sefcsik a 45. percbon 
goallal fejez be s ezáltal sikerült egy 
pontot megmenteni.

MAEC—III. KTVE (0:0 0:0. Példátla
nul unalmas, léleknélküli játékban volt 
része a Határ-utcai pálya közönségé
nek, mintha csak a aaison utolsó mér
kőzését játszotta volna a két csapat Áll 
ez különösen a csatársorokra, melyek 
egyetlenegy egészséges akcióval nem 
tudták megörvendeztetni híveiket Egye-

l dűl a védelmek nyújthattak elfogadha
tó játékot.

MTK—MAC (1:0) 1:0. Könnyen győ
zedelmeskedett az MTK a Kék-sárgák 
felett, akiknek a játék végén már csak 
9 emberük volt a porondon: Jancsár az 
első félidő elején sérülten hagyja el a 
pályát, Szaffkát pedig a biró állítja ki 
a II. félidőben. Váltakozó játék után a 
38. p.-ben Braun révén goalhoa jut az 
MTK. További goalokat Braun és Mol
nár juttatja a MAO hálójába, A 4. goal 
11-esből esik, melyet Molnár értékesít.

BT C—VÁC (0:0) 2:0. A tavalyi aalsou- 
ban szenvedett két veresége után, most 
sem sikerült revanche-ot venni a vívók
nak, akik határozott favoritként indul
tak. Ellentétben a VÁC lrídiszponáltsá- 
gával a BTO lelkes, eredményes játé
kot mutatott a a II. félidőben Koob és 
Szánth‘6' kőaljaival biztosítják maguk
nak a két pontot.

Törckvés^KAC (:0) 1:0, A harmadik 
mérkőzés után is sikerült megőrizni ve
retlenségét a vasutas csapatnak, bár az 
eldöntetlen eredmény hivebb kifejezője 
lett volna az erőviszonyoknak. Hullám
zó játékban telik az I. félidő, melynek 
végén Hizzer kicselezve a KAC védel
mét, helyezett goalt lő. A II. félidőben 
mindkét részről veszélyes támadások, 
melyeket biztosan szerelnek le a védel
mek.

II. oszt, bajnokság: BAK—BTK 8:0, 
„33“ FC— NSO 2:0, Ékszerészek-UTSE 
0:0

JlílettFta

A MAFC atlétikai versenye.
Ma délután tartotta meg a MAFC ju- 

bilúrls atlétikai versenyét, mely igen 
nagy számú közönség előtt, s határozot
tan kedvező időben az Ullől-utl sportte
lepen folyt le. Ez az atlétikai verseny 
egyike volt az idén lejátszott versenyek 
legérdokesebb ée mondhatni legjobban 
sikerült versenyeinek. Atlétáink kitűnő 
formáját leginkább az mutatja, hogy 
nem múlik el verseny, melyen legalább 
egy országos rekord meg nem dől. A mai 
nap atlétika szempontjából szenzációs 
volt. Gerő (KAOE) bátran mondható a 
közönség kedvencének, minden mozdula
tát éberen és a legnagyohb szimpátiával 
figyelik. Nagyszerű volt 200 méteres sík
futáson, bár eleinte nagyon tartottak 
attól, hogy angol ellenfele, Abrahams 
(Cnmbridge) legyőzi őt, ellenben sokkal 
többet kellett tartania Kurunczytól 
(MTK), ki Igen reprezentáns ereje a 
magyar atlétikának. Haluska (BEAC) a 
távohigrá3ban ismét nagyszerű volt, neki 
is H. M. Abrahams (Cambridge) volt 
riválisa, nagy és izgatott külzdelem után 
azonban mégis Haluska győzött. Azt már 
inog sem koll említeni, már maholnap 
közhellyé válik, hogy Somfay (MAC), ki 
elsőrangú erőt mutat, rekordot dönt meg, 
200 méteres gát futásban 25.5 másodperc
cel. Mint fentebb már említettük, 
úgy eredményekben, mint a verseny ren
dezésében ma elsőrendű produkciókban 
volt része a közönségnek, kik lelkesen 
tapsoltak úgy a magyar atlétáknak, mint 
a vendég Oxford-Cambrldge-leknek. A 
verseny részletes eredmnéyo egyébként a

I következő volt:

200 m. gátfutás: I. Somfay (MAC) 25.5 
mp. (országos rekord). 2. Helfer (KAOE) 
26.4 mp.

200 in. síkfutás: 1. Gerő (KAOE) 22.6 
mp.). 2. Kurunczy (MTK) 22.7 mp. 3. H. 
M. Abrahams (Cambridge) 22.8 inp.

Magasugrás: 1. Gáspár (BBTEl 180 
cm. 2. K. J. Dickinson (Oxford) 176 cm. 
3. Magyar (MTK) 170 cm.

1500 in. síkfutás: 1. W. G. Tatham 
(Cambridge) 4 p. 8.9 mp. 2. Németh? 
(FTC) 4 p. 9.1 mp. 3. Koszta (MTK) 4 p. 
15.8 mp.

Sulydobás: 1. Eördögh (BEAC) 12.61 
m. 2. dr. Csejthcy (BEAC) 12.58 m.

110 m. gátfutás: 1. L. F. Partrldgo 
(Cambridge) 16.2 mp. 2. Stollmár (FTC) 
J6.4 mp. 3. Kovács (BBTE). A tulajdon
képpen harmadiknak beérkező W. S. 
Bristowe-t (Cambridgo) három gát eldön
tése miatt diszkvaliflkálták.

Távolugrds: 1. Haluska (BEAC) 6.94 m.
2. H. M. Abrahams (Cambridge) 6.90 in.
3. Geguss (KAOE) 6.50 m.

Gerelyvetés: 1. dr. Csejthey (BEAC) 56 
m. 83 cm. 2. Nizsalovszky (FTC) 55.08 m. 
3. Gyurkó (FTC) 52.42 m.

50000 m. síkfutás: 1. Steiner (MTE) 
16.05 p. 2. Kulcsár (MAC 16 p. 8.6 mp. 3. 
Király (ESC) 16 p. 30 mp.

Svédstaféta: 1. MAC (Gál, Fenyvessy. 
Rózsahegyi, Bozsik) 2p. 06.2 mp. 2. MTK 
(Steiner, László, Gárdos, Partos) 2 p. 08.8 
mp. 8. BEAC (Bárdoly, Kohrer, Theodo- 
rovics, Haluska) 2 p. 11.6 mp.

Olimpiai staféta: 1. MTK (Ehrenfeld 
Fonyó, Kurunczy. Juhász) 8 p. 40.2 mp. 
2. Achiles Club (D. G. A. Lowe, W. R. 
Milligan, H. M. Abrahams, T. S. Bre- 
wls) 3 p. 3. MAC (Fixl, Beráts, Gál. Bű
zeik).

Lóverseny
Megyeri pestvidéki versenyek-

A kedvező időjárás folytán a mai má
sodik napon nagy látogatottság mellett 
zajlottak le a versenyek.

A Tatai-dij azonban mindjárt meglepe
tést okozott, mert a nagy favorit Aurélra 
csuk harmadik tudott lenni. A gátver- 
seny-handicapban szintén vereségot szen
vedett Nevető, ugyanígy járt a Szoptem- 
beri-handicapban BalsorB, a negyedik 
futamban Bombulus és az ötödik ver
senyben Josma, itt volt a legnagyobb 
meglepetés, mert a nyerő Dalmand 
(Rojik) húszszoros pénzzel jutalmazta 
meg kevés hívét, a hatodik futamban 
végre az egyedüli startfavorit Somló 
nyert. A részletes eredmény a következő:

I. Futam. 1. Livornó (1%) Horváth I. 
2. Visclius (5) Murin. 8. Auréllá (1K r.) 
Vas I. Futott még: Mocskos. Tót: 50:150.

II. Futam. 1. Brigitta (2) Eperjessy. 2. 
Nevető (ÍJá) Gimpl. 3. Tóiméin (2) Ki- 
sziváth. Futott még: Baka. Tót.: 50 : 155.

III. Futam. 1. Sestilla (4) Martinék. 2. 
Birtokos (6) Pópa. 8. Donna Magda (4) 
Mihalovics. Futottak még: Szép leány, 
Starost, Balsors és Schabes. Tót.: 50 : 235, 
50 : 90, 120, 130.

IV. Futam. 1. Nosza (1^) Csató A. 2. 
Bombulus (1J4) Rojik. 8. Apró (5) Gimpl. 
Futottak még: Myosotls, All right, Sunny 
és Epsomlánya. Tót.: 50 : 210, 50 : 70, 60, 
85.

V. Futam. 1. Dalmaud (8) Rojik. 2. 
Tündöklő (2) Biernáczky F. 3. Kékrózsa 
(4) Martinék. Futottak még: Josma, Ros- 
seb, Förgeteg, Szanaszét -s Helyreleány. 
Tót.: 50 :1000, 50 :125, 70, 80.

VI. Futam. 1. Somtó (2) Szabó Gy. 2. 
Maruja (5) Szabó L. 8. Pour 1‘amour (8) 
Biernáczky. Futottak még: Akarnok. 
Gamotus, Jofe, Cigányleány. Kótyagos 
és Spinette. Tót.: 50 : 170, 50 : 75, 90, 75.

Első Dunagűzhajúzásl Társaság
•- H. S. — Hajácfisi salndlkACua

Az expreashajóforgalomban az eddig 
Wien bői, Pozsonyból és Budapestről 
völgymenetben jugoszláv állomásokra 
fennállott bérmentesítési kényszer azon
nali érvénnyel hatályon kívül helyezte
tik, úgy hogy ezek a küldemények már 
átutalt fuvarillctékekkel adhatók fel.

Az expressforgalomban hegymenetbon 
továbbra is fennmarad a bérmentesítési 
kényszer. Utánvételek az expressforga
lomban ezután Bem adhatók fel.

A forgalomban részvevő vállalatok 
nevében

At Első Dunagözhajózdsi Társaság 
Budapest, 1922. ásd ampfc hó 16-án.

KÖZGAZDASÁG
Aa értéktőzsdei magánforgalom

ban a szombat délutáni gyengü- 
lésre a helyesbített bécsi niagán- 
értesülések1 folytán az irányzat újra 
megszilárdult. Salgóra 62100-200 
Rimára 18100—250, Koburgra 10100*  
lett pénz. > Izzó 53-54000, Zabola! 
7200-800, Közúti 11500-750, őster
melő 3875—075, ’Föbus 3200—350, Da
nién 15000—15200, Trust 13200—350l 
Lichtig 950—75, Lipták 1975-2000, 
Nasicl 85—88600, Juta 6800—7000, Te
lefon 29500 30000 jegyezhető.

Az árutőzsdén az állandóan gyön
gülő kínálattal szemben a malmok 
végül kénytelenek voltak magasabb 
árakat fizetni. Az irányzat általá
ban szilárd volt és különösen a búza 
és rozs ára emelkedett, a naponként 
csekélyebb forgalomban. A tiszavi- 
dékl búza elérte a 98-93’,.-, a rozs a 
66—67 koronát. Az árpa és a zab szi
lárdan tartotta árát, azonban már 
néhány napja csak alig változott 
Tengeri 87 koronáig emelkedve, 
utóbb alig volt forgalomban, do 
csöves árut ab állomás 46-47 koro
náig kötöttek. Repce 145—155, korpa 
47—48‘/» jegyezhető, őrlemények rit
kábban voltak forgalomban, de szin
tén szilárdak. Búzadarát 140, nullái 
fogós lisztet 152, 75 százalékos rozs
lisztet 84—85, uj fehér babot 68 ko
ronáig kötöttek.

Uj részvények a tőzsdén. Rövidesen 
mét több uj részvénnyel szaporodik a 
tőzsdén jegyzett papírok száma. így hét
főn az Angol-Magyar Bank a Krausz es 
Bettellieim cég utján bevezeti a Magyar 
ólomdrugydr részvényeit. A részvényeket 
már az utóbbi napokban igen élénken 
keresték. A Hazai Bank rövidesen je
gyeztetni fogja a Hoffherr és Schrants 
Rt. és a Pannónia sör főző részvényeit. A 
Magyar-Olasz Bank piacra hozza a Hrr- 
kulcs miit ek, a volt Langfelder-féle gép
gyár részvényeit, mig a Hermes a .Va- 
gyar-Amerikai Faipar részvényeit óhajt
ja a tőzsdén elhelyezni. A cognao-rész vé
nyek számát a Hobé likőr-részvények 
bevezetésével fogják gyarapítani. Három 
bankrészvény is kerül nemsokára a tőzs
dére, még pedig a Magyar-Cseh Ipar, 
bank, a Lloyd-bank és a Magyar Bank 
részvénye.

A Közúti Vasút igazgatósága közlh 
hogy Bzoptember 29-ére tűzte ki a köz
gyűlést, melynek javasolja, hogy a tár- 
saeág nagyértékü házaiból, telkeiből, ai 
összes helyiérdekű vasutaiból. valamint 
a tárcájában levő egyéb közlekedési és 
ipari részvényeiből külön részvénytársa
ság alaplttassék. Az uj társaságnak 
alaptőkéje 850.000 darab 200 korona név
értékű részvényből fog állani és az ösz- 
szos részvények a közúti részvényeseinek 
adatnak ki oly módon, hogy minden 1 
darab közúti részvényre 3 darab rész
vény fog a kibocsátási költségek meg
térítése mellett darabonként 200 koroná
ért felajánltatni.

Pénzintézetek tőkeszaporltása. A bt*  
dapestl vezető pénzintézetek régóta ter
vezett tőkeszaporitúsa — úgy látszik — 
rövidesen be fog következni. Értesülé
sünk szerint ilyen tervükkel foglalkozik 
a Leszámitolóbank és a Földhitelbank, 
valamint az Egyesült Budnpestl Fővá
rosi Takarékpénztár. Az uj részvényeit 
minden valószínűség szerint az őszi 
kampány befejezése után kerülnek a 
piacra.

A „Hermes" Magyar Általános Váltó*-  
üzlet r.-t. igazgatósága Pcréuyj István 
dr.-t, a Magyar Általános Hitelbank 
cégvezetőjét a társaság igazgatójává ne
vezte ki.

Az „ÓCEÁN" Magyar Konzervgyár és 
Kereskedelmi Részvénytársaság legutób
bi igazgatósági ülésén megállapította ua 
1921—22. üzlotévl mérlegét, mely az előző 
üzletévben elért 2.046.673.11 K-val szem
ben 6.709.584.78 K tiszta nyereséget tün
tet fel. Az igazgatóság elhatározta, hogy 
a f. hó 20-án megtartandó rendes köz
gyűlésnek javasolni fogja, hogy részvé
nyenként 100 korona (az elmúlt évben 
G0 K) osztalék fizettessék k.i
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